


 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به کمبود سرانه 
آموزشی در کرمان افزود: متأسفانه وضعیت سرانه فضای آموزشی 
در شهر کرمان اصاًل قابل قبول نمی باشد لذا باید عملیات ساخت 

و ساز مدارس هر چه زودتر در دستور کار قرار بگیرد.

بردسیر در مجلس  و  نماینده مردم شهرستان های سیرجان 
شورای اسالمی با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد مدارس شهرستان 
سیرجان خیر ساز هستند بر معرفی شهر سیرجان به عنوان شهر 

نمونه جهانی ساخت مدارس خیر ساز تاکید کرد.

 نماینده مردم رفسنجان و انار در خانه ملت با بیان اینکه مدرسه 
نشان تمدن و فرهنگ شهرهاست بر توجه به مدارس به عنوان 
مکانی مقدس برای پرورش انسان های موفق و مسئوالن آینده 

کشور تاکید کرد.

پیرو آگهی فراخوان قبلی شرکت مخابرات ایران )منطقه کرمان( پیرامون پیمانکاری 
فراخوان  پاکتهای  تحویل  زمان  رساند  می  اطالع  به  سیار،  ارتباطات  شبکه  نگهداری 
شرکت  متقاضیان  گردید.  تمدید   1401  /  5/  10 تاریخ  تا  و  دیگر  هفته  دو  مدت  به 
مخابرات  شرکت  سایت  به  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  توانند  می  مناقصه  در 
آدرس به  کرمان  منطقه  مخابرات  سایت  به  یا   WWW.tci.ir آدرس:  به   ایران 
 WWW.Kerman.tci.ir مراجعه نمایید.ضمنا قابل ذکر است؛ بازگشایی پاکات منوط به 
Tadarokat.ker@tci.ir  :کسب امتیاز حاصل از ارزیابی کیفی می باشد.پست الکترونیک

شرکت مخابرات ایران
سهامی عام

منطقه کرمان

شرکت مخابرات ایران
سهامی عام

منطقه کرمان

آگهی  تمدید فراخوان
 ارزیابی کیفی مناقصه عمومی

 شماره  1

اداره پشتیبانی و تدارکات مخابرات منطقه کرمان

سامانه 124
با همه گستردگی و تعدد،  با عنوان » سوپرمارکت« شناخته می شوند،  مراکز فروش که 
متاسفانه در چارچوب قوانین صنفی، شترمرغ هایی هستند که وقتی به آنها می گویند» بار 

ببر« می گویند » مرغم« و وقتی می گویند » بپر«، جواب می دهند » شتر« هستند!
آنها مثاًل در حوزه ی اتحادیه صنف لبنیات هستند. یعنی شیر و ماست و پنیر و دوغ و کشک!
در حالی که اجناس آنها از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را شامل می شود. حتی اجناس چند 
اتحادیه ی دیگر را عرضه می کنند. از نان و ساندویچ گرفته، تا محصوالت قنادی و آرایشی و 

بهداشتی و گوشت و مرغ و...  هر چه که فکرش را بکنید.
بحث ما راجع به تداخل صنفی نیست، هر چند که بحث مهمی است، حرف ما معطوف به 

متولی نداشتن این مراکز است.
بیشترین تخلفات صنفی که مردم را آزار می دهد، مربوط به همین مراکز است. بسیاری از 

اجناس گذشته و انباری را با پاک کردن قیمت قبلی، با قیمت جدید می فروشند .
در فروش اجناس جدیدهم بسیاری از آنان، قیمت مصوب را رعایت نمی کنند. در یک مقطع 
14 شکایت از این واحدها را به 124  اطالع دادیم، برای هر شکایت، کدپیگیری فرستادند و 
این طور برداشت شد که بالفاصله پیگیری خواهند کرد. اما هیچ اقدامی نشد!  حتی با مراجعه 
به 14 سوپرمارکت متخلف، متوجه شدیم که هیچ تغییر و تحولی در روند قیمت ها، صورت 
نگرفته و جز یک مورد، کسی به آنها مراجعه نکرده است. البته آقای سیدی از حوزه 124 
کرمان، تا حدودی جوابمان را داد. اینکه اجازه داده شده اجناس گذشته هم با قیمت جدید، 

فروخته شود.
با این وجود، باز هم نمی توان سامانه 124 را مبرا از انتقاد دانست. چند وقت پیش، خبری 
پیرامون ساماندهی سامانه ی 124  را کار کردیم. بر این مبنا که ارباب رجوع می تواند با تماس 

با سامانه، درخواست، شکایت و یا سئوال خود را مطرح کند.
این سامانه هم با بهره گیری از تکنولوژی های روز و پوشش کانال های ارتباطی نظیر تلفن، 
نمابر، پیامک، درگاه های اینترنتی، پست الکترونیک، صندوق صوتی و نرم افزارهای دیگر، 

وظایف خود را انجام می دهد.
اما... این وظایف، تنها روی کاغذ شکل گرفته و در عمل متاسفانه به انجام نمی رسد. نهایتًا 
شاید در پاسخگویی و ثبت شکایت، درست عمل کنند، اما در پیگیری، اسیر مشکل همیشگی 
کرمان، یعنی عدم نظارت می شود. رصد و پایش بازار، که مانع اخالل و بی نظمی و تخلف می 

شود، در کرمان ضعیف است و مردم از این بی توجهی دارند رنج می برند.
کاش متولیان امر، علت این قضیه را به روشنی توضیح دهند، تا با یک آسیب شناسی درست، 

                                                         مدیرمسئولمشکل رفع شود.
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هر روز صبح در سراسر استان

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی: 

متأسفانه  وضعیت 
سرانه فضای آموزشی در کرمان 
اصاًل قابل قبول نیست

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در خانه ملت خواستار شد

معرفی شهر سیرجان
 به عنوان شهر نمونه جهانی 
ساخت مدارس خیرساز

 نماینده مردم رفسنجان و انار در خانه ملت:

مدرسه 
نشان تمدن و فرهنگ 
شهرهاست

آگهی مناقصه عمومی     به شماره   04 - 1401 
)تجدید دوم مناقصه(

آگهی مناقصه عمومی      به شماره   03 - 1401 
)تجدید دوم مناقصه(

شرکت صنایع مس شهید باهنر )سهامی عام( در نظر دارد تامین نیروی انسانی جهت کلیه امور مربوط به تولید، فنی و مهندسی و  کارگر جهت امور 
عمرانی خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

عالقمندان می توانند جهت دریافت اسناد به آدرس ذیل مراجعه و یا اسناد را مستقیما از طریق سایت به نشانی www.csp.ir دریافت و پیشنهادات 
خود را به صورت کتبی در پاکت دربسته حداکثر تا ساعت 14روز سه شنبه مورخ 1401/05/18 به دبیرخانه شرکت تحویل نموده و رسید دریافت کنند.

آدرس مجتمع مس شهید باهنر: کرمان، کیلومتر 12 بزرگراه آیت ا.... هاشمی رفسنجانی، واحد تدارکات 
 تلفن: 034-31227156 

شرکت صنایع مس شهید باهنر )سهامی عام( در نظر دارد انجام امور نظافتی و خدماتی، امور آبدارخانه و باغبانی 
خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

عالقمندان می توانند جهت دریافت اسناد به آدرس ذیل مراجعه و یا اسناد را مستقیما از طریق سایت به نشانی www.csp.ir دریافت و پیشنهادات 
خود را به صورت کتبی در پاکت دربسته حداکثر تا ساعت 14روز سه شنبه مورخ 1401/05/18 به دبیرخانه شرکت تحویل نموده و رسید دریافت کنند.

آدرس مجتمع مس شهید باهنر: کرمان، کیلومتر 12 بزرگراه آیت ا.... هاشمی رفسنجانی، واحد تدارکات  
تلفن: 034-31227156 

دکتر علیرمضانی مدیرکل صداوسیمای مرکز کرمان :
با فرارسیدن ماه محرم، برنامه های صدا و سیمای مرکز کرمان، از اول محرم رنگ و بوی عاشورایی 
تالش  برنامه،  ویژه  دهها  تولید  با  استانی  رسانه  سازان  برنامه  و  کنندگان   تهیه  و  گیرد   می 
می کنند شور عزاداری عاشقان سیدالشهدا در کرمان،دیار کریمان را در شب های محرم و روزهای 

تاسوعا و عاشورای حسینی، به نحو مطلوب و شایسته ای از رسانه استانی منعکس کنند

آماده باش استاندار کرمان به فرمانداری ها:

استان کرمان، بیشترین دریافت را از 
سامانه  بارشی» مونسون« خواهد داشت

آگهی مزایده و مناقصه

شهرداری کرمان در نظر دارد پروژه راه اندازی و استقرار پلتفرم یکپارچه ارائه سرویس های شهری به مدت 6 ماه با مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000 / 000 / 900 / 1 
ریال از طریق برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نماید. کلیه شرکت های انفورماتیکی که دارای مجوز صالحیت در زمینه تولید 
و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری و یا در رشته ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و یا بسته های نرم افزاری حامل محتوا، هستند می توانند جهت خرید 
اسناد مناقصه از مورخ  4 /5 / 1401 لغایت 15 / 5 / 1401 و جهت تسلیم پیشنهادات تا مورخ 25 /  5 / 1401 از طریق سامانه www.setadiran.ir  اقدام نمایند. بازگشایی 
پاکتها مورخ  26 / 5 / 1401 انجام می شود.سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه و اطالعات تکمیلی آگهی در سایت شهرداری kermancity.ir مندرج گردیده است.
متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ) به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای 

مجاز و مهر سازمانی، اقدام الزم را به عمل آورند.  شناسه آگهی 5099
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرمان 

آگهی مناقصه عمومی

شرکت زمزم مشهد در نظر دارد:  1- مزایده اقالم ضایعاتی، به شرح جدول موجود در شرکت زمزم مشهد )کارخانه کرمان( را به صورت غیر حضوری و
2- مناقصه خرید خدمت ) کار حجمی( و  واگذاری نیروی انسانی و تامین لیفتراک کارخانه مشهد و کارخانه کرمان را به صورت غیر حضوری 

در مورخ یکشنبه 23 /5 / 1401 راس ساعت 10 صبح برگزار نماید.
متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت مدارک شرکت در مزایده و مناقصه

 به آدرس اینترنتی www.zamzammashhad.com  مراجعه نمایید.
در ضمن متقاضیان برای کسب اطالعات در خصوص مزایده با شماره تلفن 32438190 – 034 

و در خصوص مناقصه خرید خدمت نیروی انسانی با شماره تلفن 35423037 – 051 تماس حاصل نمایند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان: 
فرهنگ سازی، حمایت و نظارت

 سه راهبرد در حوزه حجاب و عفاف است

دکتر رحمان جاللی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان گفت: فرهنگ سازی، 
حمایت و نظارت، سه راهبرد ما در حوزه حجاب و عفاف است و ذیل آن در کارگروه اقدام و 

جلسات به صورت هفتگی برگزار می شود. دکترمحمدمهدی  فداکار، استاندار کرمان: 
استان کرمان بیشترین دریافت را از سامانه مونسون خواهد داشت و الزم است تمهیدات الزم برای 

کل استان دیده شود

در نشست اندیشکده انرژی اتاق کرمان با حضور سیدمهدی طبیب زاده رئیس و عباس 
جبالبارزی عضو هیات رئیسه اتاق کرمان و حسین مهرابی معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری کرمان و جمعی از فعاالن اقتصادی، سرمایه گذاری احداث چند نیروگاه خورشیدی 

در مجموع 350 مگاوات در کرمان بررسی شد.

در این شماره می خوانید

در نشست اندیشکده انرژی اتاق کرمان

سرمایه گذاری احداث نیروگاه خورشیدی، بررسی شد
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اقدامات دادستانی کرمان در حوزه اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید از سوی حجت االسالم 
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور مورد تقدیر قرار گرفت.

تقدیر دادستان کل کشور
 از  اقدامات دادستانی کرمان 

در حوزه اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید
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با فرارسیدن ماه محرم

 برنامه های صدا و سیمای کرمان
 رنگ و بوی عاشورایی می گیرد




